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515/2005 Z.z. 

OZNÁMENIE 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky 

 
 
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. októbra 2000 bol vo 
Florencii uzavretý Európsky dohovor o krajine. 
 
V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný 30. mája 2005 v Štrasburgu. 
 
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas svojím uznesením č. 1699 
z 23. júna 2005 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 19. júla 2005. Ratifikačná 
listina bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európy, depozitára dohovoru, 9. augusta 
2005. 
 
Dohovor nadobudol platnosť 1. marca 2004 na základe článku 13 ods. 2 a pre Slovenskú 
republiku nadobudne platnosť 1. decembra 2005 na základe článku 13 ods. 3 
 

.
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Dohovor 515/2005 Z.z. 

 

(Európskehy dohovor o krajine ) 

Autor: Ministerstvo zahraničných vecí SR 

Platnosť od: 25.11.2005 

Účinnosť od: 1.3.2004 

Dátum uzatvorenia zmluvy: 20.10.2000 

Dátum ratifikácie zmluvy: 19.7.2005 

 

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 210/2005 strana 4799 

 

,  

, Periodikum: Príloha k čiastke 210 ročník 2005 Zbierky zákonov, str. 2782; 

 

OBLASŤ: Medzinárodné verejné právo 

POZNÁMKA:  

NR SR vyslovila súhlas s Dohovorom uznesením č. 1699 z 23.6.2005; 

Pre SR nadobudol Dohovor platnosť 1.12.2005; 

 

515/2005 Z.z. 

EURÓPSKY DOHOVOR O KRAJINE 

Florencia 20. október 2000 

 
Preambula 

 
Členské štáty Rady Európy, ktoré podpísali tento dohovor,  
 
prihliadajúc na to, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť väčšiu jednotu medzi jej členmi na 
účely zabezpečenia a realizácie ideálov a zásad, ktoré sú ich spoločným dedičstvom, a že 
tento cieľ možno dosiahnuť najmä prostredníctvom dohôd v hospodárskej a sociálnej oblasti,  
 
v záujme dosiahnutia udržateľného rozvoja, založeného na vyvážených a harmonických 
vzťahoch medzi sociálnymi potrebami, hospodárskou činnosťou a životným prostredím,  
 
berúc na vedomie, že krajina zohráva významnú úlohu z hľadiska verejného záujmu v oblasti 
kultúry, ekológie, životného prostredia a v sociálnej oblasti a predstavuje zdroj priaznivý na 
hospodársku činnosť a že jej ochrana, manažment a plánovanie môžu prispievať k 
vytváraniu pracovných príležitostí,  
 
vedomé si toho, že krajina podmieňuje vytváranie miestnych kultúr a je základnou súčasťou 
európskeho prírodného a kultúrneho dedičstva a prispieva k blahu ľudstva a upevňovaniu 
európskej identity,  
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uznávajúc, že krajina je všade dôležitou súčasťou kvality života ľudí: v mestských oblastiach 
a na vidieku, v narušených oblastiach, rovnako aj v oblastiach s vysokou kvalitou, v 
oblastiach pozoruhodných i všedných,  
 
berúc na vedomie, že vývoj výrobných technológií v poľnohospodárstve, lesníctve, 
priemysle, pri ťažbe nerastov, postupy v oblasti regionálneho rozvoja a územného 
plánovania, v doprave, infraštruktúre, turistike a rekreácii a že úroveň všeobecných zmien vo 
svetovej ekonomike v mnohých prípadoch urýchľujú zmenu krajiny,  
 
so želaním reagovať na prianie verejnosti užívať krajinu vysokej kvality a zohrávať aktívnu 
úlohu pri jej rozvoji,  
 
v presvedčení, že krajina je kľúčovým prvkom priaznivých podmienok na život jednotlivca i 
spoločnosti a jej ochrana, manažment a plánovanie sú spojené s právami a povinnosťami 
pre každého,  
 
s ohľadom na právne dokumenty existujúce na medzinárodnej úrovni v oblasti ochrany a 
manažmentu prírodného a kultúrneho dedičstva, regionálneho rozvoja a územného 
plánovania, miestnej samosprávy a cezhraničnej spolupráce, najmä na Dohovor o ochrane 
európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bern 19. september 1979), 
Dohovor o ochrane architektonického dedičstva Európy (Granada 3. október 1985), 
Európsky dohovor o ochrane archeologického dedičstva (revidovaný) (Valletta 16. január 
1992), Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami a 
orgánmi (Madrid 21. máj 1980) a jeho doplňujúce protokoly, Európsku chartu miestnej 
samosprávy (Štrasburg 15. október 1985), Dohovor o biologickej diverzite (Rio de Janeiro 5. 
jún 1992), Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (Paríž 16. 
november 1972) a Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti v rozhodovacom 
procese a o prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhus 25. jún 
1998),  
 
uznávajúc, že kvalita a rozmanitosť európskej krajiny predstavujú spoločný zdroj a že je 
dôležité spolupracovať v záujme jej ochrany, manažmentu a plánovania,  
 
so želaním ustanoviť nový nástroj zameraný výhradne na ochranu, manažment a plánovanie 
všetkých typov krajiny v Európe,  
 
dohodli sa takto: 
 

I. KAPITOLA 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 

Základné pojmy 

 
Na účely tohto dohovoru 
a) krajina znamená časť územia, tak ako ju vnímajú ľudia, ktorej charakter je výsledkom 
činností a vzájomného pôsobenia prírodných a/alebo ľudských faktorov,  
b) krajinná koncepcia znamená vyjadrenie všeobecných zásad, stratégií a metodických 
usmernení kompetentnými orgánmi verejnej správy, ktoré umožňujú prijatie špecifických 
opatrení zameraných na ochranu, manažment a plánovanie krajiny,  
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c) cieľová kvalita krajiny znamená prianie a požiadavky verejnosti týkajúce sa 
charakteristických čŕt krajiny, v ktorej žije, formulované pre danú krajinu kompetentnými 
orgánmi verejnej správy,  
d) ochrana krajiny znamená činnosti smerujúce k zachovaniu a udržaniu významných alebo 
charakteristických čŕt krajiny vyplývajúcich z jej historického dedičstva a prírodného 
usporiadania a/alebo z ľudskej aktivity,  
e) manažment krajiny znamená činnosť, ktorá má z hľadiska perspektívy udržateľného 
rozvoja zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o krajinu s cieľom usmerňovať a zosúladiť 
zmeny, ktoré sú spôsobené sociálnymi, hospodárskymi a environmentálnymi procesmi,  
f) krajinné plánovanie znamená cieľavedomé činnosti smerujúce k zvyšovaniu kvality, k 
obnove alebo tvorbe krajiny. 
 
 

Článok 2 

Rozsah 

 
S výhradou ustanovení uvedených v článku 15 tento dohovor sa dotýka celého územia 
zmluvných strán a zahŕňa prírodné, vidiecke, mestské a prímestské oblasti, plochy pevniny, 
vnútrozemské vodné plochy a morské oblasti. Týka sa typov krajiny, ktoré môžu byť 
považované za pozoruhodné, ale aj typov krajiny všedných alebo narušených. 
 
 

Článok 3 

Ciele 

 
Cieľom tohto dohovoru je podporiť ochranu, manažment a plánovanie krajiny a organizovať 
európsku spoluprácu v tejto oblasti. 
 
 

II. KAPITOLA 

NÁRODNÉ OPATRENIA 

Článok 4 

Rozdelenie zodpovedností 

 
Každá zmluvná strana vykonáva tento dohovor, najmä články 5 a 6, podľa vlastného 
rozdelenia právomocí, v súlade so svojimi ústavnými princípmi a s administratívnym 
usporiadaním a pri rešpektovaní princípu subsidiarity, zohľadňujúc Európsku chartu miestnej 
samosprávy. Každá zmluvná strana bude zlaďovať vykonávanie tohto dohovoru v súlade so 
svojimi vlastnými koncepciami bez toho, aby sa odchýlila od ustanovení tohto dohovoru. 
 
 

Článok 5 

Všeobecné opatrenia 

 
Každá zmluvná strana sa zaväzuje 
 
a) právne uznať krajinu ako základnú zložku prostredia obyvateľstva, ako vyjadrenie 
rozmanitosti ich spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva a základ ich identity,  
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b) zaviesť a realizovať krajinné koncepcie zamerané na ochranu, manažment a plánovanie 
krajiny prostredníctvom prijatia špecifických opatrení uvedených v článku 6,  
c) vytvoriť podmienky na účasť širokej verejnosti, miestnych a regionálnych orgánov a iných 
strán, ktoré sú zainteresované na definovaní a realizovaní krajinných koncepcií podľa 
písmena b),  
d) integrovať krajinu do svojich regionálnych a územnoplánovacích koncepcií a svojich 
kultúrnych, environmentálnych, poľnohospodárskych, sociálnych a hospodárskych koncepcií, 
ako aj do ostatných koncepcií s možným priamym alebo nepriamym vplyvom na krajinu. 
 
 

Článok 6 

Špecifické opatrenia 

 
A. Zvyšovanie povedomia 
 
Každá zmluvná strana sa zaväzuje zvyšovať povedomie občianskej spoločnosti, súkromných 
organizácií a verejných orgánov týkajúce sa hodnoty krajiny, jej úlohy a jej zmien. 
 
B. Výchova a vzdelávanie 
 
Každá zmluvná strana sa zaväzuje podporovať 
a) vzdelávanie odborníkov na hodnotenie krajiny a činností v nej,  
b) viacodborové vzdelávacie programy v oblasti krajinnej koncepcie, ochrany, manažmentu a 
plánovania krajiny určené pre odborníkov v súkromnom a verejnom sektore a v 
zainteresovaných združeniach,  
c) školské a vysokoškolské programy, ktoré sa v rámci príslušných tematických oblastí 
zamerajú na hodnoty spojené s krajinou a na otázky týkajúce sa jej ochrany, manažmentu a 
plánovania. 
 
C. Identifikácia a hodnotenie 
 
1. S aktívnou účasťou zainteresovaných strán v súlade s článkom 5 písm. c) na účely 
zlepšenia úrovne poznania svojich typov krajiny sa každá zmluvná strana zaväzuje 
a) i) vymedziť vlastné typy krajiny na celom svojom území,  
ii) analyzovať ich charakteristiky, ako aj hybné sily a tlaky, ktoré ich formujú,  
iii) zaznamenávať ich zmeny; 
b) vyhodnotiť takto vymedzené typy krajiny s ohľadom na špecifické hodnoty, ktoré im 
pripisujú zainteresované strany a obyvateľstvo. 
 
2. Tieto princípy identifikácie a hodnotenia budú usmerňované výmenou skúseností a 
metodológie organizovanou medzi zmluvnými stranami na európskej úrovni podľa článku 8. 
 
D. Cieľová kvalita krajiny 
 
Každá zmluvná strana sa zaväzuje po konzultácii s verejnosťou v súlade s článkom 5 písm. 
c) definovať cieľovú kvalitu krajiny na identifikované a vyhodnotené typy krajiny. 
 
E. Realizácia 
 
Na realizáciu krajinných koncepcií sa každá zmluvná strana zaväzuje zaviesť nástroje 
zamerané na ochranu, manažment a/alebo plánovanie krajiny. 
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III. KAPITOLA 

EURÓPSKA SPOLUPRÁCA 

Článok 7 

Medzinárodné koncepcie a programy 

 
Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať pri zohľadňovaní krajinnej dimenzie v 
medzinárodných koncepciách a programoch a v prípade potreby odporúčať, aby úvahy 
týkajúce sa krajiny boli do nich zapracované. 
 
 

Článok 8 

Vzájomná pomoc a výmena informácií 

 
Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať s cieľom zvýšiť účinnosť opatrení prijatých podľa 
ďalších článkov tohto dohovoru, a to najmä 
 
a) vzájomne si poskytovať technickú a vedeckú pomoc v záležitostiach týkajúcich sa krajiny 
prostredníctvom zhromažďovania, výmeny skúseností a výsledkov výskumných projektov,  
b) podporovať výmenu odborníkov v oblasti problematiky krajiny, najmä na vzdelávacie a 
informačné účely,  
c) vymieňať si informácie o všetkých záležitostiach, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto 
dohovoru. 
 
 

Článok 9 

Cezhraničné typy krajiny 

 
Zmluvné strany sa zaväzujú podnecovať cezhraničnú spoluprácu na miestnej a regionálnej 
úrovni a v prípade potreby vypracovať a realizovať spoločné programy zvyšovania kvality 
krajiny. 
 
 

Článok 10 

Monitorovanie vykonávania dohovoru 

 
1. Existujúce kompetentné Výbory expertov ustanovené v článku 17 Štatútu Rady Európy sú 
Výborom ministrov Rady Európy poverené monitorovať vykonávanie dohovoru. 
 
2. Po každom zasadnutí Výboru expertov odovzdá generálny tajomník Rady Európy Výboru 
ministrov správu o vykonanej práci a o vykonávaní dohovoru. 
 
3. Výbory expertov navrhujú Výboru ministrov kritériá na udeľovanie Ceny Rady Európy za 
krajinu a pravidlá, ktoré ju upravujú. 
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Článok 11 

Cena Rady Európy za krajinu 

 
1. Cena Rady Európy za krajinu je vyznamenaním, ktoré možno udeliť miestnym a 
regionálnym orgánom a nimi zriadeným zoskupeniam, ktoré ako časť krajinnej koncepcie 
zmluvnej strany tohto dohovoru zaviedli takú stratégiu alebo opatrenia na ochranu, 
manažment a/alebo plánovanie krajiny, ktoré sa ukázali byť trvalo účinnými, a preto môžu 
slúžiť ako príklad pre iné územné orgány v Európe. Vyznamenanie možno udeliť aj 
mimovládnym organizáciám za ich osobitne významný príspevok k ochrane, manažmentu a 
plánovaniu krajiny. 
 
2. Návrhy na udelenie Ceny Rady Európy za krajinu predkladajú zmluvné strany Výborom 
expertov uvedeným v článku 10. Cezhraničné miestne a regionálne úrady a zoskupenia 
príslušných miestnych a regionálnych úradov môžu kandidovať na cenu za predpokladu, že 
predmetný typ krajiny spravujú spoločne. 
 
3. Výbor ministrov na základe návrhov Výborov expertov uvedených v článku 10 definuje a 
zverejňuje kritériá na udelenie Ceny Rady Európy za krajinu, prijíma príslušné pravidlá a 
udeľuje cenu. 
 
4. Udelenie Ceny Rady Európy za krajinu má tých, ktorí získajú cenu, povzbudiť k 
zabezpečovaniu trvalej ochrany, manažmentu a/alebo plánovania príslušných krajinných 
oblastí. 
 
 

IV. KAPITOLA 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Článok 12 

Vzťah k ďalším dokumentom 

 
Ustanovenia tohto dohovoru nie sú na ujmu prísnejším ustanoveniam v oblasti ochrany, 
manažmentu a plánovania krajiny obsiahnutých v iných existujúcich alebo budúcich 
záväzných národných alebo medzinárodných dokumentoch. 
 
 

Článok 13 

Podpis, ratifikácia a nadobudnutie platnosti 

 
1. Tento dohovor bude otvorený na podpis členským štátom Rady Európy. Podlieha 
ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení budú uložené u 
generálneho tajomníka Rady Európy. 
 
2. Dohovor nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí trojmesačnej 
lehoty odo dňa, keď desať členských štátov Rady Európy vyslovilo súhlas s tým, že budú 
viazané dohovorom v súlade s ustanoveniami odseku 1. 
 
3. Vo vzťahu ku ktorémukoľvek signatárskemu štátu, ktorý neskôr prejaví súhlas s tým, že 
bude viazaný dohovorom, nadobudne dohovor platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po 
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uplynutí trojmesačnej lehoty odo dňa, keď boli listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení 
uložené. 
 

Článok 14 

Pristúpenie 

 
1. Po nadobudnutí platnosti dohovoru môže Výbor ministrov Rady Európy rozhodnutím 
väčšiny podľa článku 20 písm. d) Štatútu Rady Európy a jednomyseľným rozhodnutím štátov 
zmluvných strán oprávnených zasadať vo Výbore ministrov vyzvať Európske spoločenstvo a 
ktorýkoľvek európsky štát, ktorý nie je členom Rady Európy, aby k dohovoru pristúpili. 
 
2. Pre každý pristupujúci štát alebo Európske spoločenstvo nadobudne dohovor platnosť 
prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí trojmesačnej lehoty odo dňa, keď boli listiny o 
pristúpení uložené u generálneho tajomníka Rady Európy. 
 
 

Článok 15 

Územná pôsobnosť 

 
1. Pri podpise alebo pri ukladaní listín o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení môže 
ktorýkoľvek štát alebo Európske spoločenstvo vymedziť územie či územia, na ktoré sa bude 
tento dohovor vzťahovať. 
 
2. Ktorákoľvek zmluvná strana môže kedykoľvek neskôr vyhlásením adresovaným 
generálnemu tajomníkovi Rady Európy rozšíriť pôsobnosť tohto dohovoru na ktorékoľvek iné 
územie spresnené v tomto vyhlásení. Dohovor nadobudne pre toto územie platnosť prvý deň 
mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty troch mesiacov odo dňa, keď generálny tajomník 
Rady Európy toto vyhlásenie dostal. 
 
3. Ktorékoľvek vyhlásenie podľa odsekov 1 a 2 možno vo vzťahu ku ktorémukoľvek územiu 
uvedenému v tomto vyhlásení odvolať oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi 
Rady Európy. Toto odvolanie nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po 
uplynutí lehoty troch mesiacov po dni, keď generálny tajomník Rady Európy oznámenie 
dostal. 
 

Článok 16 

Vypovedanie 

 
1. Ktorákoľvek zmluvná strana môže dohovor kedykoľvek vypovedať formou oznámenia 
adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy. 
 
2. Táto výpoveď nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch 
mesiacov odo dňa, keď generálny tajomník Rady Európy toto vyhlásenie dostal. 
 
 

Článok 17 

Dodatky 

 
1. Ktorákoľvek zmluvná strana alebo Výbory expertov podľa článku 10 môžu navrhovať 
dodatky k tomuto dohovoru. 
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2. Každý návrh dodatku bude oznámený generálnemu tajomníkovi Rady Európy, ktorý ho 
predloží členským štátom Rady Európy, ostatným zmluvným stranám a každému 
európskemu nečlenskému štátu, ktorý bol v súlade s ustanovením článku 14 vyzvaný, aby k 
tomuto dohovoru pristúpil. 
 
3. Výbory expertov podľa článku 10 preskúmajú každý navrhovaný dodatok a predložia text 
prijatý trojštvrtinovou väčšinou zástupcov zmluvných strán na prijatie Výboru ministrov. Po 
jeho prijatí Výborom ministrov väčšinou predpokladanou podľa článku 20 písm. d) Štatútu 
Rady Európy a jednomyseľne zástupcami štátov zmluvných strán oprávnených zasadať vo 
Výbore ministrov sa text postúpi zmluvným stranám na prijatie. 
 
4. Každý dodatok nadobudne platnosť pre zmluvné strany, ktoré ho prijali, prvý deň mesiaca 
nasledujúceho po uplynutí lehoty troch mesiacov odo dňa, keď tri členské štáty Rady Európy 
informovali generálneho tajomníka Rady Európy o jeho prijatí. Pre každú zmluvnú stranu, 
ktorá ho prijme neskôr, nadobudne tento dodatok platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho 
po uplynutí lehoty troch mesiacov odo dňa, keď táto zmluvná strana o jeho prijatí informovala 
generálneho tajomníka Rady Európy. 
 
 

Článok 18 

Oznámenia 

 
Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy, každému štátu 
alebo Európskemu spoločenstvu, ktorí k tomuto dohovoru pristúpili,  
 
a) každé podpísanie,  
b) uloženie každej listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení,  
c) každý dátum o nadobudnutí platnosti tohto dohovoru v súlade s článkami 13, 14 a 15,  
d) každé vyhlásenie podľa článku 15,  
e) každé vypovedanie podľa článku 16,  
f) každý návrh dodatku, každý dodatok prijatý podľa článku 17 a dátum nadobudnutia jeho 
platnosti,  
g) každý iný úkon, oznámenie, informáciu alebo výmenu informácií, ktoré sa tohto dohovoru 
dotýkajú. 
 
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento dohovor. 
 
Dané vo Florencii 20. októbra 2000 v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obidve znenia 
sú rovnako autentické, v jedinom exemplári, ktorý bude uložený v archíve Rady Európy. 
Generálny tajomník Rady Európy zašle overené kópie každému členskému štátu Rady 
Európy a každému štátu alebo Európskemu spoločenstvu, ktorí boli vyzvaní, aby k tomuto 
dohovoru pristúpili. 
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EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION 

Florence, 20. X. 2000 

 

Preamble 

 
The member States of the Council of Europe signatory hereto,  
 
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its 
members for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are 
their common heritage, and that this aim is pursued in particular through agreements in the 
economic and social fields; 
 
Concerned to achieve sustainable development based on a balanced and harmonious 
relationship between social needs, economic activity and the environment; 
 
Noting that the landscape has an important public interest role in the cultural, ecological, 
environmental and social fields, and constitutes a resource favourable to economic activity 
and whose protection, management and planning can contribute to job creation; 
 
Aware that the landscape contributes to the formation of local cultures and that it is a basic 
component of the European natural and cultural heritage, contributing to human well-being 
and consolidation of the European identity; 
 
Acknowledging that the landscape is an important part of the quality of life for people 
everywhere: in urban areas and in the countryside, in degraded areas as well as in areas of 
high quality, in areas recognised as being of outstanding beauty as well as everyday areas; 
 
Noting that developments in agriculture, forestry, industrial and mineral production 
techniques and in regional planning, town planning, transport, infrastructure, tourism and 
recreation and, at a more general level, changes in the world economy are in many cases 
accelerating the transformation of landscapes; 
 
Wishing to respond to the public s wish to enjoy high quality landscapes and to play an active 
part in the development of landscapes; 
 
Believing that the landscape is a key element of individual and social well-being and that its 
protection, management and planning entail rights and responsibilities for everyone; 
 
Having regard to the legal texts existing at international level in the field of protection and 
management of the natural and cultural heritage, regional and spatial planning, local self-
government and transfrontier co-operation, in particular the Convention on the Conservation 
of European Wildlife and Natural Habitats (Bern, 19 September 1979), the Convention for the 
Protection of the Architectural Heritage of Europe (Granada, 3 October 1985), the European 
Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (revised) (Valletta, 16 January 
1992), the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial 
Communities or Authorities (Madrid, 21 May 1980) and its additional protocols, the European 
Charter of Local Self-government (Strasbourg, 15 October 1985), the Convention on 
Biological Diversity (Rio, 5 June 1992), the Convention concerning the Protection of the 
World Cultural and Natural Heritage (Paris, 16 November 1972), and the Convention on 
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Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice on 
Environmental Matters (Aarhus, 25 June 1998); 
 
Acknowledging that the quality and diversity of European landscapes constitute a common 
resource, and that it is important to co-operate towards its protection, management and 
planning; 
 
Wishing to provide a new instrument devoted exclusively to the protection, management and 
planning of all landscapes in Europe,  
 
Have agreed as follows: 
 
 

CHAPTER I 

GENERAL PROVISIONS 

 

Article 1 

Definitions 

 
For the purposes of the Convention: 
 
(a) Landscape means an area, as perceived by people, whose character is the result of the 
action and interaction of natural and/or human factors; 
(b) Landscape policy means an expression by the competent public authorities of general 
principles, strategies and guidelines that permit the taking of specific measures aimed at the 
protection, management and planning of landscapes; 
(c) Landscape quality objective means, for a specific landscape, the formulation by the 
competent public authorities of the aspirations of the public with regard to the landscape 
features of their surroundings; 
(d) Landscape protection means actions to conserve and maintain the significant or 
characteristic features of a landscape, justified by its heritage value derived from its natural 
configuration and/or from human activity; 
(e) Landscape management means action, from a perspective of sustainable development, 
to ensure the regular upkeep of a landscape, so as to guide and harmonise changes which 
are brought about by social, economic and environmental processes; 
(f) Landscape planning means strong forward-looking action to enhance, restore or create 
landscapes. 
 
 

Article 2 

Scope 

 
Subject to the provisions contained in Article 15, this Convention applies to the entire territory 
of the Parties and covers natural, rural, urban and peri-urban areas. It includes land, inland 
water and marine areas. It concerns landscapes that might be considered outstanding as 
well as everyday or degraded landscapes. 
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Article 3 

Aims 

 
The aims of this Convention are to promote landscape protection, management and 
planning, and to organise European co-operation on landscape issues. 
 
 

CHAPTER II 

NATIONAL MEASURES 

Article 4 

Division of responsibilities 

 
Each Party shall implement this Convention, in particular Articles 5 and 6, according to its 
own division of powers, in conformity with its constitutional principles and administrative 
arrangements, and respecting the principle of subsidiarity, taking into account the European 
Charter of Local Self-government. Without derogating from the provisions of this Convention, 
each Party shall harmonise the implementation of this Convention with its own policies. 
 
 

Article 5 

General measures 

 
Each Party undertakes: 
 
(a) to recognise landscapes in law as an essential component of people s surroundings, an 
expression of the diversity of their shared cultural and natural heritage, and a foundation of 
their identity; 
(b) to establish and implement landscape policies aimed at landscape protection, 
management and planning through the adoption of the specific measures set out in Article 6; 
(c) to establish procedures for the participation of the general public, local and regional 
authorities, and other parties with an interest in the definition and implementation of the 
landscape policies mentioned in paragraph b above; 
(d) to integrate landscape into its regional and town planning policies and in its cultural, 
environmental, agricultural, social and economic policies, as well as in any other policies with 
possible direct or indirect impact on landscape. 
 
 

Article 6 

Specific measures 

 
A. Awareness-raising 
 
Each Party undertakes to increase awareness among the civil society, private organisations, 
and public authorities of the value of landscapes, their role and changes to them. 
 
B. Training and education 
 
Each Party undertakes to promote: 
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(a) training for specialists in landscape appraisal and operations; 
(b) multidisciplinary training programmes in landscape policy, protection, management and 
planning, for professionals in the private and public sectors and for associations concerned; 
(c) school and university courses which, in the relevant subject areas, address the values 
attaching to landscapes and the issues raised by their protection, management and planning. 
 
C. Identification and assessment 
 
1. With the active participation of the interested parties, as stipulated in Article 5.c, and with a 
view to improving knowledge of its landscapes, each Party undertakes: 
 
(a) (i) to identify its own landscapes throughout its territory; 
(ii) to analyse their characteristics and the forces and pressures transforming them; 
(iii) to take note of changes; 
(b) to assess the landscapes thus identified, taking into account the particular values 
assigned to them by the interested parties and the population concerned. 
 
2. These identification and assessment procedures shall be guided by the exchanges of 
experience and methodology, organised between the Parties at European level pursuant to 
Article 8. 
 
D. Landscape quality objectives 
 
Each Party undertakes to define landscape quality objectives for the landscapes identified 
and assessed, after public consultation in accordance with Article 5.c. 
 
E. Implementation 
 
To put landscape policies into effect, each Party undertakes to introduce instruments aimed 
at protecting, managing and/or planning the landscape. 
 
 

CHAPTER III 

EUROPEAN CO-OPERATION 

Article 7 

International policies and programmes 

 
Parties undertake to co-operate in the consideration of the landscape dimension of 
international policies and programmes, and to recommend, where relevant, the inclusion in 
them of landscape considerations. 
 
 

Article 8 

Mutual assistance and exchange of information 

 
The Parties undertake to co-operate in order to enhance the effectiveness of measures taken 
under other articles of this Convention, and in particular: 
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(a) to render each other technical and scientific assistance in landscape matters through the 
pooling and exchange of experience, and the results of research projects; 
(b) to promote the exchange of landscape specialists in particular for training and information 
purposes; 
(c) to exchange information on all matters covered by the provisions of the Convention. 
 
 

Article 9 

Transfrontier landscapes 

 
The Parties shall encourage transfrontier co-operation on local and regional level and, 
wherever necessary, prepare and implement joint landscape programmes. 
 
 

Article 10 

Monitoring of the implementation of the Convention 

 
1. Existing competent Committees of Experts set up under Article 17 of the Statute of the 
Council of Europe shall be designated by the Committee of Ministers of the Council of 
Europe to be responsible for monitoring the implementation of the Convention. 
 
2. Following each meeting of the Committees of Experts, the Secretary General of the 
Council of Europe shall transmit a report on the work carried out and on the operation of the 
Convention to the Committee of Ministers. 
 
3. The Committees of Experts shall propose to the Committee of Ministers the criteria for 
conferring and the rules governing the Landscape award of the Council of Europe. 
 
 

Article 11 

Landscape award of the Council of Europe 

 
1. The Landscape award of the Council of Europe is a distinction which may be conferred on 
local and regional authorities and their groupings that have instituted, as part of the 
landscape policy of a Party to this Convention, a policy or measures to protect, manage 
and/or plan their landscape, which have proved lastingly effective and can thus serve as an 
example to other territorial authorities in Europe. The distinction may be also conferred on 
non-governmental organisations having made particularly remarkable contributions to 
landscape protection, management or planning. 
 
2. Applications for the Landscape award of the Council of Europe shall be submitted to the 
Committees of Experts mentioned in Article 10 by the Parties. Transfrontier local and 
regional authorities and groupings of local and regional authorities concerned, may apply 
provided that they jointly manage the landscape in question. 
 
3. On proposals from the Committees of Experts mentioned in Article 10 the Committee of 
Ministers shall define and publish the criteria for conferring the Landscape award of the 
Council of Europe, adopt the relevant rules and confer the Award. 
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4. The granting of the Landscape award of the Council of Europe is to encourage those 
receiving the award to ensure the sustainable protection, management and/or planning of the 
landscape areas concerned. 
 
 

CHAPTER IV 

FINAL CLAUSES 

Article 12 

Relationship with other instruments 

 
The provisions of this Convention shall not prejudice stricter provisions concerning landscape 
protection, management and planning contained in other existing or future binding national or 
international instruments. 
 
 

Article 13 

Signature, ratification and entry into force 

 
1. This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of 
Europe. It shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, 
acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of 
Europe. 
 
2. The Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiry of a 
period of three months after the date on which ten member States of the Council of Europe 
have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the 
provisions of the preceding paragraph. 
 
3. In respect of any signatory State which subsequently expresses its consent to be bound 
by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiry of 
a period of three months after the date of the deposit of the instrument of ratification, 
acceptance or approval. 
 
 

Article 14 

Accession 

 
1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of 
Europe may invite the European Community and any European State which is not a member 
of the Council of Europe, to accede to the Convention by a majority decision as provided in 
Article 20.d of the Council of Europe Statute, and by the unanimous vote of the States parties 
entitled to hold seats in the Committee of Ministers. 
 
2. In respect of any acceding State, or the European Community in the event of its 
accession, this Convention shall enter into force on the first day of the month following the 
expiry of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession 
with the Secretary General of the Council of Europe. 
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Article 15 

Territorial application 

 
1. Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its 
instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories 
to which the Convention shall apply. 
 
2. Any Party may, at any later date, by declaration addressed to the Secretary General of the 
Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in 
the declaration. The Convention shall take effect in respect of such territory on the first day of 
the month following the expiry of a period of three months after the date of receipt of the 
declaration by the Secretary General. 
 
3. Any declaration made under the two paragraphs above may, in respect of any territory 
mentioned in such declaration, be withdrawn by notification addressed to the Secretary 
General of the Council of Europe. Such withdrawal shall become effective on the first day of 
the month following the expiry of a period of three months after the date of receipt of the 
notification by the Secretary General. 
 
 

Article 16 

Denunciation 

 
1. Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification 
addressed to the Secretary General of the Council of Europe. 
 
2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiry 
of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary 
General. 
 
 

Article 17 

Amendments 

 
1. Any Party or the Committees of Experts mentioned in Article 10 may propose 
amendments to this Convention. 
 
2. Any proposal for amendment shall be notified to the Secretary General of the Council of 
Europe who shall communicate it to the member States of the Council of Europe, to the 
others Parties, and to any European non-member State which has been invited to accede to 
this Convention in accordance with the provisions of Article 14. 
 
3. The Committees of Experts mentioned in Article 10 shall examine any amendment 
proposed and submit the text adopted by a majority of three-quarters of the Parties 
representatives to the Committee of Ministers for adoption. Following its adoption by the 
Committee of Ministers by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the 
Council of Europe and by the unanimous vote of the States parties entitled to hold seats in 
the Committee of Ministers, the text shall be forwarded to the Parties for acceptance. 
 
4. Any amendment shall enter into force in respect of the Parties which have accepted it on 
the first day of the month following the expiry of a period of three months after the date on 
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which three Council of Europe member States have informed the Secretary General of their 
acceptance. In respect of any Party which subsequently accepts it, such amendment shall 
enter into force on the first day of the month following the expiry of a period of three months 
after the date on which the said Party has informed the Secretary General of its acceptance. 
 
 

Article 18 

Notifications 

 
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the 
Council of Europe, any State or the European Community having acceded to this 
Convention, of: 
 
(a) any signature; 
(b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession; 
(c) any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 13, 14 and 15; 
(d) any declaration made under Article 15; 
(e) any denunciation made under Article 16; 
(f) any proposal for amendment, any amendment adopted pursuant to Article 17 and the date 
on which it comes into force; 
(g) any other act, notification, information or communication relating to this Convention. 
 
In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this 
Convention. 
 
Done at Florence, this 20th day of October 2000, in English and in French, both texts being 
equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of 
Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to 
each member State of the Council of Europe and to any State or to the European Community 
invited to accede to this Convention. 


